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1133.

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.

1134.

21/1388 Assens Kommunes Børne- og Ungepolitik

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om
kommunens børne- og ungepolitik til efterretning.
Sagsfremstilling:
Assens Kommunes Børne- og Ungepolitik omfatter alle børn og unge i
aldersgruppen 0-25 år. Politikken handler om hele barnets og den unges liv – i
hjemmet, dagtilbuddet, skolen, SFO’en, ungdomsuddannelsen, arbejdspladsen
og fritiden.
Politikken er bygget op om fire pejlemærker
l
Tillid, læring og fællesskaber
l
Selvværd, krop og natur
l
Teknologi, dannelse og demokrati
l
Sammenhæng – lokalt og globale
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Disse pejlemærker sætter sammen med politiske målsætninger retning for den
udvikling, vi vil skabe som grundlag for børn og unges trivsel, udvikling, læring
og dannelse.
Politikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem børn, unge, fagprofessionelle
og politikere i Uddannelse, Børn og Familie.
Den nye Børne- og Ungepolitik blev godkendt i Byrådet den 26. august 2020.
Der er efterfølgende udarbejdet 4 strategier – en for hver af målgrupperne:
l

Børn 0-5 år

l

Børn og unge 6-16 år

l

Unge 16-25 år

l

Børn og unge med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Samtidig er der udarbejdet et hjælpeværktøj – en skabelon til
realiseringsplaner. Institutioner og afdelinger under Uddannelse, Børn og
Familie skal én gang årligt ved hjælp af realiseringsplaner synliggøre over for
det politiske udvalg, hvilke indsatser, der skal gennemføres for at skabe det
gode børne- og ungeliv.
I Børne- og Ungepolitikken og i strategierne er det relationelle børne- og
ungesyn og professionel relationskompetence vigtige elementer i realiseringen
af politikken.
Kirsten Thingholm og Monika Gunderlund fra arbejdsgruppen vedr. Børne- og
Ungepolitikken præsenterer politik, strategier og realiseringsplaner. Herefter
vil der være en drøftelse med Folkeoplysningsudvalget.
Børne- og Ungepolitikken er vedlagt som bilag.

Bilag:
Assens Kommunes børne- og ungepolitik.PDF
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Folkeoplysningsudvalget finder det uheldigt, at det ikke har været inddraget ved tilblivelsen
af børne- og ungepolitikken.

1135.

21/17231 Fritidspas i Assens Kommune

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om
ansøgning af Socialstyrelsens pulje til etablering af fritidspas i Assens
Kommune til efterretning.
Sagsfremstilling:
For at sikre, at flere børn og unge og især de socialt udsatte støttes i et aktivt
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fritidsliv, har mange danske kommuner henover de seneste 10-15 år tilbudt
målgruppen et fritidspas. Evalueringer viser, at fritidspasset generelt har
bidraget positivt til at få flere børn og unge inkluderet i det organiserede
fritidsliv og dermed lever op til sit formål.
Plan og Kultur i Assens Kommune ansøger Socialstyrelsens pulje til etablering
af fritidspas med ønsket om at aktivere flere børn og unge i det omliggende
fritidsliv og udligne sociale og geografiske forskellige i foreningsdeltagelse.
Socialstyrelsens pulje kan søges af kommuner, der ikke i forvejen har en
fritidspasordning. Kommuner der kun har fritidspas i form af kontingentstøtte,
kan søge puljen til at oprette en ordning, der også omfatter fritidsvejledning.
Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til udgifter relateret til
udbredelsen af fritidspas, herunder lønninger til fritidsvejleder og til
kernemedarbejdere, der deltager i implementeringen. Der kan desuden søges
midler til finansiering af kontingentstøtte og udstyr. Der ansøges til en
projektperiode på 2 år. Mere information om puljen findes via dette link:
https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.26.25.10
Ansøgningen udarbejdes i samarbejde med Søren Jakobsen, der er
viceskoleleder på Aarupskolen, Tina Frøslev fra Assens Ungdomsskole samt
Bjarne Stenhøj Hansen fra DGI Fyn, der alle er med i netværket bag projektet
’Fritidsliv til alle’.
En kommende fritidsvejleder forventes at samarbejde med skoler, institutioner
og de fritidsscouts fra ’Fritidsliv til alle’ som fremadrettet ønsker at arbejde for
at identificere og hjælpe børn og unge mod en mere aktiv fritid. En
fritidsvejleder forventes desuden at arbejde tæt sammen med Kim Nørgaard
Kruse og projektet ’Assens PÅ Sport’, understøtte oprettelse af hold for børn og
unge i foreninger ved behov samt motivere flere foreninger til tilmeldinger af
aktiviteter for målgruppen til Fritidskortet.
Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2021.
Trine Madsen deltager på mødet og orienterer om ansøgningen.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
Fuld opbakning til ansøgningen fra Folkeoplysningsudvalget.

1136.

21/15256 Budget 2022-2025

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering om
budget 2022-2025 til efterretning.
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Sagsfremstilling:
Byrådet har den 28. september 2021 vedtaget budgettet for 2022-2025.
På folkeoplysningsområdet er der ikke ændringer på driftsbudgettet og området
har dermed samme økonomiske ramme som i indeværende år.
På anlægsbudgettet er der afsat nedennævnte midler på fritidsområdet.
Budget i 1.000 kr.
Pulje til udendørs sport og
fritid
Pulje til samlingssteder og
klubhuse
Kunstgræsbaner
Aktivitetspark og padeltennis
Vissenbjerg
Strandhåndboldbane Haarby
Glamsbjerg Friluftsbad

2022

2023

2024

2025

750

750

750

750

800
0

800
0

800
2.000

800
2.000

1.750
250
0

0
0
0

0
0
3.850

0
0
0

Lovgrundlag:
Den kommunale styrelseslov
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.

1137.

21/17674 Principper for pulje til klubhuse

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget anbefaler principper for
pulje til klubhuse godkendt af Uddannelse, Børn og Familie, herunder
l
At tilskud ændres fra 50% til 60% til opgaver, som kan udføres uden
autoration
l
At autorationskrævende opgaver kan støttes med op til 75% af udgifterne
l
At egen arbejdskraft ikke kan medregnes ved beregning af tilskud.
Sagsfremstilling:
På anlægsbudgettet er der afsat en pulje til klubhuse med det formål at yde
økonomisk støtte til renoveringsopgaver eller ombygninger af klubhuse.
Kriterierne for tilskud er, at det drejer sig om foranstaltninger/forbedringer,
som medvirker til opfyldelse af målene i Assens Kommunes Vision 2030 og
Klimastrategien om nedbringelse af CO2 udledningen.
Endvidere ydes der tilskud til renoveringsopgaver.
Klubhuse, foreningen selv ejer er berettiget til tilskud. Foreninger i kommunalt
ejede klubhuse/træningssteder kan søge.
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Tilskuddets størrelse.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget foreslår, at opgaver, som kan udføres
uden autoration kan støttes med op til 60% af udgifterne, hvor det hidtil har
været op til 50% af udgifterne.
Det foreslås, at udgifterne til autorationskrævende opgaver kan støttes med på
til 75%.
Endvidere foreslås det, at egen arbejdskraft ikke længere kan medregnes ved
beregning af tilskud.
Principper for puljen medsendes som bilag. Forslag til ændringer er markeret
med gult.
Lovgrundlag:
Kommunalfuldmagten
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Bilag:
Principper for puljen til klubhuse .pdf
Beslutning:
Folkeoplysningsudvalget indstiller ændrede principper til godkendelse. Det indføjes, at der
ses med velvilje på projekter, hvor der indgår frivillig arbejdskraft.
Principperne sendes til høring ved landdistriktsformand Steen Kjær inden fremsendelse til
godkendelse i Uddannelse, Børn og Familie.

1138. 21/17620 Verninge Idrætsforening - ansøgning til
udviklingspuljen
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til Verninge Idrætsforening til fodbold
fitness.
Sagsfremstilling:
Verninge Idrætsforening søger om støtte til indkøb af udstyr til fodbold fitness.
Foreningen vil gerne fastholde og få nye medlemmer til fodbold fitness. Der er
startet et nyt hold, da corona tillod det. Holdet er startet med gammelt udstyr,
da foreningen ikke vidste, om det blev en succes. Der er nu 27 i gruppen, som
kommer fra Verninge og omkringliggende byer.
Nyt udstyr er tiltrængt og ønsket.
Formålet er at kunne tilbyde en aktivitet, som favner alle, mænd og kvinder i
alle aldre. En aktivitet, hvor motion og samvær går hånd i hånd.
Aktiviteten er fitness blandet med bold og leg og alle øvelser er på individuelt
niveau.
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Budget
Bolde
Kegler og toppe
Teknisk/agility udstyr
Styrke redskaber
I alt

3.000 kr.
1.000 kr.
3.000 kr.
2.000 kr.
9.000 kr.

Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Økonomi:
Et eventuelt tilskud kan bevilges fra udviklingspuljen.
I budgettet er der afsat 100.000 kr. til udviklingspuljen, hvoraf 25.000 kr. er
reserveret til en pulje til udsatte børn og unge.
Der er forbrugt 70.480 kr. af puljen til udviklingsprojekter. Rest-beløbet i den
del af puljen udgør 4.520 kr.
Af beløbet til udsatte børn og unge er der et forbrug på 9.650 kr., dvs. her er et
rest-beløb på 15.350 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Verninge Idrætsforening ansøgning.pdf
Beslutning:
Bevilget et tilskud på 4.500 kr.
Principperne for udviklingspuljen tages på til revision på et kommende møde.

1139.

21/16542 Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at der fastsættes dato for valg til
Folkeoplysningsudvalget.
Sagsfremstilling:
Assens Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg og har tillagt udvalget
kompetence omkring folkeoplysningslovens bestemmelser.
Folkeoplysningsudvalget er sammensat af
l
2 medlemmer fra Byrådet
l
3 medlemmer fra aftenskolerne
l
6 medlemmer fra idrætsforeningerne
l
1 medlem fra spejder- og ungdomskorpsene
l
1 medlem fra det idébestemte/samfundsengagerende børne- og
ungdomsarbejde
Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for samme periode som
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Byrådets valgperiode.
Det foreslås, at Plan og Kultur indbyder repræsentanter fra foreningerne til
møde for at udpege kandidater og foretage valg af medlemmer til udvalget.
Samt annoncering under ”kommunen orienterer”.
Forslag til dato: Tirsdag den 18. januar 2022.
Fra kl. 19.00 på Assens Rådhus.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Dato for valg fastsat til tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19.

1140.

Orientering fra arbejdsgrupper

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering fra
arbejdsgrupper til efterretning
Sagsfremstilling:
Orientering fra arbejdsgruppen: tema/kursus.
Orientering fra arbejdsgruppen: festaften for aktivt medborgerskab.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Tema/kurser.
Kursus i førstehjælp blev afholdt lørdag den 9.10.21.
Fundraising opstart den 22.11.21 og kurserne afholdes den 12.01.22, 09.02.22 og 02.03.22.
Flere frivillige i foreningen den 14.03.22.

1141.

Orientering

- Assens Skytteforening. Orientering om, at foreningen har modtaget puljemidler.
- E-Sport Assens. Orientering om, at foreningen har modtaget midler fra puljer og fond.
- Undersøgelsen ’Danmark i bevægelse’
SDU har gennemført det største studie til dato i Danmark af danskernes bevægelsesvaner,
og resultaterne blev offentliggjort primo september.
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Se undersøgelsens rapporter på
https://www.sdu.dk/da/forskning/danmark_i_bevaegelse
- Folkeoplysningsudvalgets juleafslutning

Beslutning:
Bjarne og Freddy har deltaget i VIFO konference i Faaborg.

1142.

Evt.

Beslutning:

1143.

Underskriftsside (Lukket)
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